
Mexiko podzim 2008 

Tux - Kupaxa (11.11. -02.12.2008) 
 
11.11.2008 
Dneska jsme odletěli z Prahy na tři týdny do Mexica, Je to sice jen týden potápění v jeskyních 
a dva týdny komerčního potápění v cenotech, ale pořád lepší než zůstat v Praze. Let z Prahy 
do Cancunu je vždycky strašně únavný a tak se cestou z letiště stavujeme v Xibalbě u Robiho 
dáváme nějáké to pívo, dozvídáme se místní novinky a hurá se ubytovat. Po troše bloudění 
jsme našli naše nové ubytování, ještě jsme si stačili vybalit a zaplavat v místím bazénu. 
 
12.11.2008 
Ráno jako vždy nemůžeme spát a tak se okolo sedmé vyráží na pláž. Moře je dnes krásně 
klidné a svítí sluníčko. Asi půl hodiny běhání a posilování nám pro dnešek stačilo a obracíme 
k domovu. Po vydatné snídani v podobě vloček jedeme do skladu shánět věci. Hned na 
poprvé se nám to nepovedlo. Ital u kterého tu máme sklad nebyl doma, ale odpoledne už 
máme všechny věci u sebe a dáváme dohromady potápění. Během odpoledne Dan dohaduje 
podrobnosti k ponorům v moři, které klienti budou určitě chtít a půjčení aut. Pak hůrá na 
zkušební ponor do Chann Holu. Všechno se zdálo být v pohodě a tak jsme se zaplavali 
kouknout na zbytky lidských kostí, které tu před lety byli objeveny. Za 90 minut jsme zpátky, 
balíme a jedeme nafoukat na Xibalbu. Večer si nacpeme pupky v Doně Tine (místní příjemná 
hospůdka), u nás si dáme pivko a spát. 
 
13.11.2008  
Raní vstávání proběhlo už okolo šesté, ještě pořád si nemůžeme zvyknout na změnu času. 
Druhý den běhání je znát a začíná nás všechno bolet. Po snídani vyrážíme do Xibalby. Tady 
sedí Jim Coke a tak mu Dan dává údaje z jara a koukají na mapy s cenoty okolo Koox Balu. 
Já zatím motám dva bubny se šňůrou a asi po hodině máme hotovo. Dneska si dáme ještě 
jeden ponor na rozpotápění. Nemáme totiž terénní auto a do Tux Kupaxa by jsme s tím naším 
nedojeli. Cenot Crystal leží jižně od Tulumu a je to dost deprimující, hluboká a černá jeskyně, 
v které je i haloklína. Naše světla pohlcuje lehký opar po celou dobu našeho ponoru a tak se 
dá dosvítit tak maximálně do 7 – 10 metrů. Natáhli jsme asi 70metrů nové šňůry, ale mapovat 
se nám to nechtělo(nemáme údaje o Cristalu v počítači)celou jsme ji zase sbalili. No nic, 
ponor jsme zakončili po 80 minutách a při převlíkání jsme ještě pěkně zmokli. Jedeme vrátit 
láhve, nakoupit a hlavně se najíst. Večer se ještě Dan zastavuje v Xibalbě, aby s Robím 
dohodl pučení auta co nám nabízel, ale bohužel tam není. Cestou se stavil ještě u Nadi s 
Davem a dohodl nám ponor v Dos Pisos, na který se moc těšíme, protože to je jedna s jeskyní, 
kde jsme ještě nebyli. Tux Kupaxa musí počkat. 
 
14.11.2008 
Raní běh jsme zase o trochu protáhli a hned po snídani vyrazili pro flašky. Dneska musíme 
vzít o dvojče navíc pro Naďu. Okolo deváté zastavujeme před jejím baráčkem a po chvilce 



překládání vyjíždíme opět na jih. Asi po třech kilometrech je tu krásný ranč, přes který 
musíme přejet. Jsou tu k vidění nádrže z vodou plných ryb, koně, spousta domácích zvířat a 
krávy, kterých se Naďa bojí. Není divu, musíme zastavit před ohradou, otevřít něco jako 
bránu z klacků a drátu, vjet do ohrady, zavřít za sebou a na opačném konci udělat to samé. 
Pak projed ještě kousek džunglí a jsme na místě. Cenot Dos Pisos je 4849 metrů dlouhý a 
maximální hlouba je tu 26 m. Vstup do něj je po krásném udržovaném chodníčku asi 80 metrů 
od zastavení autem. Vstupní část je jen takové brouzdaliště ani ne metr hluboké, které se pak 
svažuje pod skálu do krásných prostor bohatě vyzdobených. Prvních sto metrů je nízkých a až 
pak se nám ukáže krása jeskyně. Spoustu krápníků a krásné útvary se tu střídají jeden za 
druhým. Po skoro hodině se vynořujeme v cenotu o kterém nám Naďa předtím říkala, 
Dáváme si krátkou pauzu a míříme zpět k prvnímu cenotu kde jsme se zanořili. Cesta zpět je 
o trochu kratší plaveme po proudu a tak jsme na hladině skoro o deset minut dřív než nám 
trvala první cesta. Následuje stejná procedura přes ranč, vyložení Naďi u Dava, vrácení flašek 
a dnešek máme za sebou. Vlastně né, ještě nám Robí sehnal povolení na potápění v Tux 
Kupaxa, kam zítra už konečně vyrážíme. 
 
15.11.2008 
Běh, posilování a plavání zvládáme za čtyřicet minut. Nabíráme flašky tentokrát i pro Neďu a 
jednoho Nora, který má velké terénní auto. Přehazujeme věci do auta a jedeme do Chamuyil. 
Starou známou cestu směr Koox Baal už známe u Mahíla zahneme vlevo a jedeme další 1500 
metrů junglí. Zastavujeme a ještě to máme dobrých 200 m pěšky k cenotu. Před cenotem jsou 
udělané Palapy, které tu před pár lety postavili, když pod vodou našli kosti Mastodonta. 
Bohužel hodně kostí se odtud odvezlo na výzkum, ale možná tam některé zbyli. Vstup do 
Tuxu Kupaxi je nízký, ale po pár metrech se otevře do velkých rozměrů. Navazujeme prví 
jump a zkoušíme kam nás to pustí. Šňůra tu vede klikatě nízkou chodbou a na dvou místech to 
máme jen tak tak, že s dvojčetem prolezeme. Asi po 30 minutách to vzdáváme, tady je to na 
bokovky. Vracíme se k hlavní lajně a plaveme po ní ještě 310 metrů. Kontrolujeme další 
jumpy. Je tu v tom trochu zmatek. Jump, které tu měl být tu není a naopak. No nic Dan dělá 
alespoň poligon podle kterého zkusíme zjistit rozdíl mezi realitou a tím co máme v počítači. 
Já zatím křižuju hlavní lajnu a zkouším si představit jak tyhle gigantické rozměry půjdou 
nakreslit. Končíme ponor skoro po 100 minutách, balíme si věci a jedeme zpět do Tulumu. 
Večer sedíme u počítače a kontrolujeme měření. Je to tak. Trochu to sedí, ale bude potřeba 
udělat nový poligon a mapu. ČEKÁ NÁS TU HODNĚ PRÁCE. 
 
16.11.2008 
Je neděla a my dáváme rannímu běhání volno. Má přijít Ital, který tu vlastní naše ubytování a 
musíme s ním dohodnout další podrobnosti včetně ubytování na leden a únor. Do Xibalby se 
dostáváme až okolo jedenácté, kde s Robím dáváme dohromady nepřesnosti v Tuxu Kupaxe. 
Dozvídáme se, že kousek od místa kde jsme včera parkovali je další cenot Tres Estrelas se 
vstupem do systému Tuxu Kupaxi. Danovi se moc nechce, ale přemlouvám ho a tvrdím, že 
naším malým civilním autem tam musíme projet. Jsme přeci šikovný. No zas tak moc ne, byl 
to boj a trochu jsme našemu autíčku upravili nárazník, ale jsme na místě. Jdeme se podívat a 



zjišťujeme, že tu Dan před lety byl společně s Robim, který mu všechny cenoty v okolí 
ukazoval. Tre Estrelas je přístupný po schodech až skoro na hladinu. Pod vodou tu občas 
vedou zmateně vodící šňůry a je tu připravena i cavernová zóna. Zkoušíme různé odbočky, 
ale i nové chodby, ve kterých jsme dvakrát natáhli skoro 60 metrů šňůry. Nikam to nevedlo, 
vždy jsme se vrátili do již objevených částí. Balíme to po 93 minutách. Cesta zpět je už skoro 
rutina a Dan jede jako drak. Večer vyrážíme na placaté kuře do místní hospůdky a po vydatné 
večeři musíme vyměnit prasklou gumu u auta. Pak nám ještě opravář říkal, že se guma opravit 
nedá a my si zavzpomínali na minulý rok, když jsme píchli v jungli a trvalo nám něco přes pět 
hodin než jsme se dostali do civilizace. Celou situaci jsme vyřešili návštěvou autopůjčovny a 
ty nám přislíbili výměnu auta. 
 
17.11.2008 
Dneska je poslední den našeho volna a jeskynního potápění. Od zítra nás čeká hromada práce 
s přípravou na příjezd klientů. Běh a posilování máme za sebou, výměna auta proběhla nad 
očekávání dobře a my se válíme doma. Danovi se nikam nechce, je strašně línej. Nakonec 
jsem ho přemluvil a vyrazili jsme do Calavery. Je to kousek od Tulumu a to nám vyhovuje. 
Cenot Calavera je při vstupu jen propadlá díra v zemi do které je nejlepší skočit asi 3 
metrovým skokem. Zanořili jsme se a vydali po šňůře do zadních částí. Calavera je blízko 
moře a má dostatečnou hloubku na haloklínu (místo kde se mísí slaná se sladkou vodou) 
jestliže plavete jako první, vidíte zřetelnou lajnu. Díky slané vodě to tu vypadá depresivně, 
vápenec je rozežraný. Ve velkých dómech jsou pod stropem krásné útvary, které na úrovni 
haloklíny přecházejí v díratý ementál. Plaveme dál a navazujeme šipky a jump. Charakter 
jeskyně se tu moc nemění. Jsme v zadních částech a hodně to kalí, každý výdech v nízké 
chodbě znamená oblak jemného sedimentu. Při zpáteční cestě tomu dáváme za pravdu, občas 
je nulová viditelnost. Ponor nám trval 114 minut, my balíme cajky a víme, že už od středy 
potápíme s klienty jen v cavernách. 

 


